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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö käsittelee yrityksen perustamista erityisesti maanmittaajan näkökul-

masta. Tutkin opinnäytetyössäni, miten yritys perustetaan Suomeen ja miten sen voisi 

perustaa esimerkiksi Viroon. Onko mitään hyötyä perustaa yritys Viroon ja toimia Suo-

messa? Tutkielmassa perehdytään yhtiömuotoihin, rahoitukseen, verotukseen ja yrityk-

sen pyörittämiseen. 

1.1 Mitä yrittäminen on? 

Yrittäminen on työmuoto, jossa yrittäjä työllistää itsensä ja mahdollisesti muitakin. Yrityk-

sien on yleensä tarkoitus tuottaa voittoa. Yrittäjäksi voi ryhtyä kuka vaan, joka haluaa 

työllistää itsensä. Alkuun yrittäminen voi olla hankalaa, sillä tarvitaan asiakkaita ja liike-

toiminta täytyisi saada mahdollisimman nopeasti kannattavaksi. Yrittäjyydessä on aina 

oma onnistumisriskinsä. [1] 

1.2 Suomen tilanne 

Suomen talouden tilanne on vakava. BKT:n eli bruttokansantuotteen kasvu on lähellä 

nollaa. BKT on kotimaisen tuotannon mitta kansantaloudessa. Työttömyys on kasvussa 

ja taantuman jälkeenkin kasvu jää hitaaksi.  Suomen BKT kasvoi 0,5 % vuonna 2015. 

Vuoden 2016 kasvuksi on ennustettu 1,3 % ja vuoden 2017 talouskasvuksi on ennus-

tettu 1,4 %. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Tilas-

tokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2015 huhtikuussa 280 000 työtöntä. Saman 

vuoden heinäkuussa työttömiä oli 232 000. Vuoden 2016 helmikuussa työttömien määrä 

oli 248 000. [2; 3.]  

1.3 Yritysten määrä Suomessa vuosina 2012–2015 

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 8 595 uutta yri-

tystä aloitti toimintansa. Vastaavasti vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä toimintansa 

lopetti 11 951 yritystä. Maakuntatarkastelun perusteella uusia yrityksiä syntyi eniten Uu-

dellamaalla. Vastaavasti eniten yrityksiä lopetti toimintansa Uudellamaalla. 
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Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan kesäkuussa 2015 yrityksiä oli koko Suomessa 

608 310, joista osakeyhtiöitä oli 256 390, toiminimiä 212 454 ja kommandiittiyhtiöitä 

33 989. Keräsin taulukon, jossa on yleisimmät yhtiömuodot. Taulukosta selviää, miten 

yrityksiä on perustettu eri vuosina. [4; 5.] 

 

Taulukko 1. Yritysten lukumäärät Suomessa eri vuosina 

Yritysmuoto 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Osakeyhtiö 261 080 251 421 245 363  232 258 

 
Yksityinen 

elinkeinon-

harjoittaja 

 

215 784 

 

209 123 

 

202 250 

 

195 416 

Komman-

diittiyhtiö 

 

33 825 

 

34 315 

 

34 802 

 

35099 

1.4 Taustaa minusta 

Olen 23-vuotias maanmittausalan opiskelija ja asun Hämeenlinnassa. Olen työskennel-

lyt kahdessa eri mittausalan yrityksessä ja tällä hetkellä työskentelen maanrakennus yri-

tyksessä mittaajana. Olen lyhyen työurani aikana nähnyt ja oppinut paljon, joten haluai-

sin perustaa tulevaisuudessa oman yrityksen, mutta onko Hämeenlinnassa enää tarvetta 

uudelle mittausyritykselle? 

Hämeenlinnassa on kaksi mittausalan yritystä ja ainakin kaksi toiminimellä työskentele-

vää mittaajaa. Minä olen ainoa mittaaja tässä maanrakennusyrityksessä ja lisäksi teen 

jonkin verran mittauksia myös ulkopuolisille tahoille. En ehkä vielä ole valmis perusta-

maan yritystä, mutta ehkä muutaman vuoden päästä. Olemme myös vanhempieni 

kanssa keskustelleet heidän rakennusalan yrityksen laajentamisesta, jotta voisin tehdä 

töitä perheyrityksen nimiin. 
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1.5 Hyömäen Monityö Oy 

Hyömäen Monityö Oy (jatkossa Monityö) on vanhempieni yritys, se on perustettu vuonna 

1996. Monityö on rakennusalan yritys, joka toimii Hämeenlinnan alueella. Parhaimmil-

laan se on työllistänyt 20 henkeä, mutta tänä päivänä se työllistää vain 3 henkeä. Yritys 

osti kaksi vuotta sitten kaivinkoneen, sen ansiosta olemme voineet tarjota omakotiraken-

tajille entistä enemmän palveluita. Tällä hetkellä Hämeenlinnassa on kova kilpailu pien-

rakentajien kesken, joten hinnat on pidettävä aika alhaisina, jotta saa töitä.   

1.6 Aputoiminimi 

Kaikista edullisinta ja helpointa olisi varmaankin perustaa Monityön alle aputoiminimi, 

jolloin voisin hyödyntää samat kirjanpito- ja laskutusohjelmat. Aputoiminimi ilmoitetaan 

kaupparekisteriin, ilmoituksen käsittelymaksu on 85 €. Aputoiminimi saa olla vain osa 

yrityksen toimialasta. Aputoiminimellä yritys ei saa harjoittaa koko toimialaansa, vaan 

jotakin osaa siitä. Tässä tapauksessa Monityön toimiala on asuin- ja muiden rakennus-

ten rakentaminen. Aputoiminimi ei saa käyttää yhtiömuodon tunnusta. Aputoiminimellä 

on siis sama arvonlisäverotunniste eli Y-tunnus kuin emoyhtiöllä.  

Aputoiminimeä varten tarvitsisi vain perustaa omat tilit, jotta voisi erotella aputoiminimen 

tuotot ja menot kirjanpidossa. Aputoiminimen perustaminen ei ehkä ole taloudellisesti 

hyvä juttu, koska ei välttämättä saa TE-toimistosta eli työ- ja elinkeinotoimistosta startti-

rahaa. Lainaa saa kyllä, jos on vain joku lainan takaajana. [6] 

2 Yrityksen perustamisen alkutoimet 

2.1 Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma 

Ensimmäisenä pitää olla toiminta-ajatus, jolla tarkoitetaan sitä, miksi yritys aiotaan pe-

rustaa. Toiminta-ajatus on yleensä vain muutaman lauseen mittainen ja sen perusteella 

lähdetään kehittämään liikeideaa. 
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Liikeidea kuvaa tiivistetysti yrityksestä sen, mitä yritys tekee, kenelle tuotteet/ palvelut on 

suunnattu ja miten tuotteet/ palvelut tuotetaan ja järjestetään asiakkaiden saataville? Lii-

keidean pitäisi siis erottua kilpailijoista, olla uskottava, sellainen joka kiinnostaa asiak-

kaita sekä taloudellisesti kannattava. Liikeidean pohjalta kehitetään liiketoimintasuunni-

telma. [7] 

2.2 Liiketoimintasuunnitelma 

Liiketoimintasuunnitelma eli LTS on kirjallinen selvitys liiketoiminnasta. Se on kattava, 

yksityiskohtainen ja ajallisesti rajattu suunnitelma, jossa käydään läpi tuotteen ominai-

suudet, asiakasryhmät, markkinoiden kilpailutilanne, yrittäjän koulutus ja osaaminen 

sekä miten yritys aikoo markkinoida. Liiketoimintasuunnitelmassa on yleensä mukana 

myös pidemmän ajanjakson päämäärät ja määrälliset tavoitteet tulosbudjettien sekä ra-

hoitus- ja kassavirtalaskelmien muodossa.  

Suunnitelman avulla arvioidaan kannattavuus ja rahamäärä, joka tarvitaan yritystoimin-

nan aloittamiseen. Hyvässä suunnitelmassa arvioidaan myös riskitekijöitä, jotka saatta-

vat vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Suunnitelmaa ei tehdä pelkästään itseä varten, 

vaan se on yleensä apuna neuvoteltaessa rahoittajien ja tavarantoimittajien kanssa. Lii-

ketoimintasuunnitelma tarvitaan haettaessa TE-toimistosta starttirahaa tai yritystukia 

ELY-keskuksesta. Oma liiketoimintasuunnitelmani, rahoitus- ja kannattavuus laskelmat 

ovat liitteenä 1. [7] 

2.3 Oma liikeidea 

Mitta Salminen Oy hoitaa vaativammatkin mittaukset ammattitaidolla. Yritys toimii Pir-

kanmaa-pääkaupunkiseutu-akselilla. Palveluina ovat infra- ja rakennusmittaukset, 

maastomallit sekä kartoitukset. Lisäksi tarjoan omakotitalorakentajille pihasuunnitelmia. 

Työt tehdään nykyaikaisella mittauskalustolla ja määräysten mukaisesti. Tärkeintä on 

tyytyväiset asiakkaat ja laadukas työn jälki.  
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3 Yhtiömuodon valitseminen 

Yhtiömuotoja on monia ja itse olen miettinyt osakeyhtiön perustamista, sillä siinä ei vas-

taa omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan veloista. Onko kuitenkin osakeyhtiön pyö-

rittäminen vähän raskasta yksin? Olisiko sittenkin helpompi perustaa vain toiminimi? Jo-

kaisella yhtiömuodolla on omat hyvät ja huonot puolensa. 

3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) 

Toiminimen perustamiseen ei tarvita erillistä perustamisasiakirjaa, vaan tehdään vain 

ilmoitus kaupparekisteriin. Toiminimellä toimiva elinkeinonharjoittaja vastaa kaikista te-

kimistään sitoumuksista kaikella yritykseen kuuluvalla ja henkilökohtaisella omaisuudel-

laan. Vastaavasti toiminimen omaisuus on siis vapaasti yrittäjän käytettävissä. Yrityksen 

perustamiskustannukset ovat alhaiset (110 euron käsittelymaksu) ja riittää kun tekee yk-

sinkertaista kirjanpitoa. Yritystoiminnasta maksetaan veroa vuosittaisen tuloksen perus-

teella. [7; 8.] 

3.2 Avoin yhtiö 

Avoimen yhtiön (Ay) perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä. Kaikki yhtiö-

miehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja sitoumuksista omasta ja muiden 

yhtiömiesten puolesta. Yhtiömiehet päättävät yhdessä yhtiön asioista. [7] 

3.3 Kommandiittiyhtiö 

Kommandiittiyhtiö (Ky) on henkilöyhtiö, jolla on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies 

ja yksi äänetön yhtiömies. Äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu vain hänen sijoitta-

maansa pääomaan tai rahasummaan. Äänetön yhtiömies saa voitto-osuutensa velkojien 

jälkeen ennen vastuunalaisia yhtiömiehiä. Vastuunalainen yhtiömies vastaa yrityksen 

veloista ja sitoumuksista koko omaisuudellaan. [7] 
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3.4 Osakeyhtiö 

Osakeyhtiön (Oy) voi perustaa yksi tai useampi henkilö. Yksityisessä osakeyhtiössä osa-

kepääoman pitää olla vähintään 2 500 euroa. 2500 €:n osakepääoma täytyy olla mak-

settuna ennen yrityksen rekisteröimistä. Osakkeenomistajat vastaavat yhtiön sitoumuk-

sista vain sillä pääomalla, jonka he ovat sijoittaneet yhtiöön. Osakeyhtiön asioista päät-

tävät osakkeenomistajat. Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, joka vastaa hallinnosta ja 

edustaa yhtiötä. Perustettaessa osakeyhtiötä tehdään perustamissopimus, johon liite-

tään yhtiöjärjestys. Osakeyhtiö pitää rekisteröidä kaupparekisteriin ennen kuin se saa 

lainvoiman. Rekisteröinti maksaa 380 euroa. [7] 

3.5 Osuuskunta 

Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö. Jäsenet hallitsevat osuuskuntaa yhdessä ja 

demokraattisesti. Osuuskunta täytyy rekisteröidä kaupparekisteriin. Tavallisia osuuskun-

tamuotoisia yrityksiä Suomessa on osuuskauppa ja osuuspankki. [7] 

3.6 Valitsemani yhtiömuoto 

Päätin valita yritykseni yhtiömuodoksi osakeyhtiön. Toiminimi ei ole hyvä vaihtoehto, 

koska jos yritykseni menee konkurssiin, joudun itse vastaamaan kaikista veloista omalla 

omaisuudellani. Tästä eteenpäin käsittelen asioita pääasiallisesti vain osakeyhtiön kan-

nalta. Kun yhtiömuoto on valittu, niin se pitää rekisteröidä kaupparekisteriin. Samalla pi-

tää ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekis-

teriin.  

 Perustamisilmoituslomakkeessa on hyvä ilmoittaa ensimmäisen tilikauden arvioitu liike-

vaihto. Ilmoituksen perusteella Verohallinto laskee ennakkoveron määrän. Liikevaihdolla 

tarkoitetaan yrityksen tuloja, joista on vähennetty arvonlisävero. Ennakkovero määräytyy 

jatkossa edellisen tilikauden tulotietojen perusteella. [9] 
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4 Rahoitus 

Yritystoiminnan käynnistämiseen tarvitaan aina rahaa. Rahasumma riippuu paljon lii-

keideasta, mutta minun tapauksessani rahaa tarvitaan aika paljon. On siis mietittävä, 

mistä rahoitusta saa ja minkälaisia tukia aloittavalle yrittäjälle myönnetään. Liiketoimin-

tasuunnitelman perusteella aletaan siis miettiä rahoitustarvetta. Itselläni ei ole vielä ra-

haa säästössä, joten en voi sijoittaa omaan yritykseen paljoakaan.  

4.1 Oma pääoma 

Yrittäjä voi sijoittaa toimintaansa omaa rahaa tai muuta omaisuutta (apportti), joka on 

hänen omistuksessaan ja hallussaan. Yleensä lainanantajat eli pankit edellyttävät noin 

20 %:n omarahoitusosuutta, ennen kuin voivat harkita lainan myöntämistä. Yrittäjän ys-

tävät, perheenjäsenet ja tuttavat voivat myös sijoittaa omaa pääomaa yritykseen. Sijoit-

tamalla yritykseen voi saada omistusosuuden. [7] 

4.2 Vieras pääoma 

Oman pääoman lisäksi yleensä tarvitaan vierasta pääomaa eli lainaa. Lainarahoitusta 

myöntävät yleensä liikepankit sekä erityisrahoitusyhtiö Finnvera. Lainan vakuudeksi tar-

vitaan yleensä reaalivakuuksia, kuten asunto. Lainatarjousta on hyvä kysyä aina useam-

masta pankista. Vieras pääoma on aina maksettava takaisin. Lainaa otettaessa tehdään 

lainan takaisinmaksuehdot, joita pitää noudattaa viimeisen erän maksuun saakka. [7] 

4.3 Leasing 

Leasing on käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta. Leasing tapahtuu yleensä 3—5 

vuoden vuokrasopimuksella. Tällä tavalla voi vuokrata autoja tai koneita. Vuokraamalla 

saadaan kone tai laite käyttöön hankintahetkellä edullisemmin kuin ostamalla. Hankit-

tava tuote ei kuitenkaan siirry käyttäjän omistamaksi. Leasing sopimus on eräänlainen 

rahoitus sopimus. Rahoitettava esine toimii vakuutena. Kun leasing sopimus umpeutuu, 

on sinulla yleensä mahdollisuus, joko lunastaa laite etukäteen sovittuun hintaan. Leasing 

sopimuksen huonona puolena on, että sitä ei yleensä voi katkaista ilman lisäkorvauksia. 

[10]  
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4.4 Esimerkki Nordean lainalaskimesta 

Löysin lainalaskimen Nordean nettisivuilta ja päätin kokeilla sitä. Taulukossa 2 on esi-

tetty 40 000 €:n lainan tiedot ja takaisinmaksusuunnitelma.  

Taulukko 2. Taulukossa on esitetty yritykseni lainan tarve ja lainan tiedot. 

 

 

 

 

 

 

Tein liiketoimintasuunnitelman yhteydessä rahantarvelaskelman ja päädyin siihen, että 

minun täytyy hakea pankista lainaa 40 000 € ja lisäksi Finnveran lainaa 10 000 €. Ra-

hantarvelaskelma on liitteenä 1. Taulukosta 3 näemme, että tämän suuruisen lainan ta-

kaisinmaksuerät eivät ole kovinkaan suuret. [11] 

Taulukko 3. Taulukossa on esitetty lainan kuukausikohtaiset lainan takaisinmaksusummat [11]. 

 

 

 

Lainan määrä 40 000 € 

Laina-aika 5 vuotta 

Lyhennysväli 1 kuukausi 

Lyhennystapa Tasalyhenteinen 

Lainan korko 3,0 % 

1: 767 11: 750 21: 733 31: 717 41: 700 51: 683 

2: 765 12: 748 22: 732 32: 715 42: 698 52: 682 

3: 763 13: 747 23: 730 33: 713 43: 697 53: 680 

4: 762 14: 745 24: 728 34: 712 44: 695 54: 678 

5: 760 15: 743 25: 727 35: 710 45: 693 55: 677 

6: 758 16: 742 26: 725 36: 708 46: 692 56: 675 

7: 757 17: 740 27: 723 37: 707 47: 690 57: 673 

8: 755 18: 738 28: 722 38: 705 48: 688 58: 672 

9: 753 19: 737 29: 720 39: 703 49: 687 59: 670 

10: 752 20: 735 30: 718 40: 702 50: 685 60: 668 
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4.5 Finnvera 

Finnvera laina on tarkoitettu sekä uusille että jo toimiville pk-yrityksille eli pienille ja kes-

kisuurille yrityksille. Lainaa myönnetään yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen sekä 

investointeihin ja kasvun rahoitukseen. Pk-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jossa on hen-

kilökuntaa vähemmän kuin 250 henkeä, liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai 

taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Lainamäärä on yleensä osa koko-

naisrahoitusta, mutta minimissään 10 000 euroa. Laina-aika on yleensä 3–15 vuotta in-

vestoinnin luonteesta ja koosta riippuen. Lainan korko voi olla kiinteä tai sidottu viitekor-

koon. [13] 

4.6 Starttiraha 

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle yritys-

toiminnan käynnistysvaiheessa. Starttirahalla helpotetaan yrittäjän toimeentuloa yritys-

toiminnan alkumetreillä. Starttirahaa haetaan TE-toimistosta ja yritystoimintaa ei saa 

aloittaa ennen kuin päätös starttirahan myöntämisestä on annettu. Starttiraha on ve-

ronalaista tuloa.  

Starttirahaa haettaessa on hakemuksen mukaan liitettävä liiketoimintasuunnitelma sekä 

kannattavuus- ja rahoituslaskelmat. Starttirahaa voidaan maksaa enintään 18 kuukau-

den ajalta. Vuonna 2016 perustuen suuruus on 32,68 euroa/päivä. [14] 

5 Juoksevat asiat 

5.1 Kirjanpito 

Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia liikkeen- ja ammatinharjoittajia. Kirjanpidon tehtä-

vänä on pitää erillään yrityksen ja yrittäjän rahat. Kirjanpitoa ohjaa kirjanpitolaki ja -ase-

tus. Kirjanpidon päätarkoituksena on yrityksen tuloksen eli voiton tai tappion selvittämi-

nen. Yritystoiminnan tavoitteena on aina tuottaa voittoa. Kirjanpito toimii myös yrityksen 

verotuksen perusteena ja sen perusteella yritys hoitaa arvonlisäverojen maksut verotta-

jalle.  
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Kirjanpitoa varten on säilytettävä kaikki paperit ja tiedostot, jotka syntyvät, kun asioidaan 

toisten yritysten, asiakkaiden, pankkien ja viranomaisten kanssa. Kirjanpitovelvollisen on 

kirjattava kirjanpitoonsa liiketapahtumina menot, tulot ja rahoitustapahtumat sekä niiden 

oikaisu- ja siirtoerät. Kirjanpitokirjat pitää säilyttää vähintään 10 vuotta tilikauden päätty-

misestä. Tositteita ja kirjanpitoaineistoa pitää säilyttää vähintään 6 vuotta. 

Osakeyhtiön on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jokainen liiketapahtuma kirjataan 

kahdelle eri tilille. [7] 

5.2 Kirjanpitolaki muutos 2016 

Uusi kirjanpitolaki tuli voimaan 1.1.2016 ja se koskee kaikkia sen jälkeen alkavia tilikau-

sia. Pienyritysten ei tarvitse enää jatkossa esittää rahoituslaskelmaa tai toimintakerto-

mustaan osana lakisääteistä tilinpäätöstään. Lakimuutoksen myötä tilinpäätösten pape-

rimuotoinen tasekirjan laatimisen- ja säilyttämisenvelvollisuus poistuu. Jatkossa riittää, 

että aineistot säilytetään sähköisessä muodossa.  [15] 

5.3 Tilinpäätös 

Tilinpäätös laaditaan yleensä 12 kuukauden pituiselta tilikaudelta. Tilinpäätös on laadit-

tava aina neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksestä selviää 

yrityksen tulos ja taloudellinen asema. Tilinpäätöksessä on esitettävä tase, tuloslas-

kelma ja liitetiedot sekä tase-erittelyt. Tase kertoo yrityksen omaisuuden, velat ja oman 

pääoman tilikauden viimeisenä päivänä. Osakeyhtiöiden tilinpäätökset ovat julkisia. [16] 

5.4 Arvonlisävero eli alv 

Arvonlisävelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoimintaa. Yritys perii veron myynnin 

yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Yrityksen pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten 

rekisteriin. Jos liikevaihto jää tilikauden aikana alle 8 500 euron, ei tarvitse ilmoittautua 

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.  
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Arvonlisävero ilmoitetaan Verohallinnolle kausiveroilmoituksella. Kuukausittain annet-

tava ilmoitus pitää jättää viimeistään 12. päivänä. Ilmoitan ja maksan joka kuun 12. päi-

vänä edellistä edellisen kuun arvonlisäveroni määrän.  

Taulukossa 4 on esitetty arvonlisäveron määrät eri asioille. Minun tapauksessani alv olisi 

24 %, koska yritykseni myisi mittauspalvelua. Kun yritys on merkitty arvonlisäverovelvol-

listen rekisteriin, niin yrityksen tiedoista pitää aina käydä ilmi Y-tunnus. 

Kun yritys ostaa toiselta yritykseltä jonkin tuotteen tai palvelun ja maksaa siitä oston yh-

teydessä arvonlisäveron, niin yritys voi vähentää veron määrän omista maksettavaksi 

erääntyvästä arvonlisäverosta. [17; 18.] 

Kirjanpidot ovat yleensä suoriteperusteisia, sillä vero suoritetaan myynnistä pääsääntöi-

sesti siltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu.  

Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että pk-yritykset saisivat käyttää suoriteperusteen 

sijasta maksuperustetta. Maksuperustetta käytettäessä vero suoritetaan vasta siltä ka-

lenterikuukaudelta, jonka aikana ostaja on tavarasta tai palvelusta maksanut. Alla oleva 

kuva kuvaa hyvin arvonlisäveron maksun ongelman yrittäjän näkökulmasta. Kuvassa 1 

on kuvattu hyvin yksinkertaisesti tämä arvonlisäveron suoriteperuste ja maksuperuste. 

[19] 

Taulukko 4. Arvonlisäveron määrä Suomessa vuonna 2016. 

yleinen verokanta, joka koskee useimpia 
tavaroita ja palveluita 

24 % 

elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ate-
riapalvelut 

14 % 

kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuva-
näytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien 
sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoitus-
palvelut ja televisio- ja yleisradiotoimin-

nasta saadut korvaukset 

 

10 % 
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Kuva 1. Arvonlisäveron muutos pk-yrityksille [12]. 
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5.5 Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus tuli voimaan 1.4.2011. Käännetyllä 

arvonlisäverotuksella tarkoitetaan sitä, että myyjän sijasta arvonlisäveron valtiolle tilittää 

ostaja. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan vain, kun myyjä myy rakentamispalve-

luja. Ostajana on siis myös rakentamisalan yritys. Pelkän tavaran myynti ei kuulu kään-

netyn verovelvollisuuden piiriin, mutta jos asennat esim. kaapin taloon, niin se lasketaan 

rakentamispalveluksi. Alla on hyvä esimerkki käännetystä arvonlisäverotuksesta. [20] 

Kuva 2. Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus [21]. 

5.6 Verotus 

Osakeyhtiöt ovat itsenäisiä verovelvollisia, joiden saamasta tulosta verotetaan osakeyh-

tiön tulona. Osakeyhtiöt maksavat tuloksestaan 20 prosenttia yhteisöveroa. Tulo saa-

daan vähentämällä vähennyskelpoiset menot veronalaisista tuloista. Verotettavaa tuloa 

syntyy vain, jos tulot ovat suuremmat kuin menot. Tappiota syntyy, jos menot ovat tuloja 

suuremmat. Osakeyhtiön osakkaita verotetaan, jos he nostavat palkkaa tai osinkoa. [22] 

5.7 Ennakkovero 

Osakeyhtiön on maksettava toiminnastaan etukäteen ennakkoveroa. Ennakkovero mää-

räytyy tilikauden arvioidun verotettavan tulon perusteella. Ennakkovero määrätään 

yleensä viimeksi päättyneessä verotuksessa vahvistetun verotettavan tulon perusteella.  
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Aloittavan yrittäjän ennakkovero määräytyy yritystoiminnasta arvioidun verotettavan tu-

lon perusteella. Ennakkoveron määrä perustuu aina arvioon, joten jos kulut ja menot 

muuttuvat, on siitä hyvä ilmoittaa verohallintoon. Jos yrityksesi tekee tappiota, ennakko-

veroa ei tule maksettavaksi.  

Ennakkoveroa maksetaan veron määrästä riippuen joka kuukausi, joka toinen kuukausi 

tai kolmesti vuodessa. Jos ennakkoveroa ei ole maksettu tarpeeksi vuoden aikana, niin 

saat lopullisessa verotuksessa maksettavaksesi jäännösveroa. Jos ennakkovero jää 

maksamatta myös maksumuistutuksen jälkeen, ne päätyvät perittäväksi. [23] 

5.8 Laskutus 

Lasku on tosite tai ilmoitus, joka sisältää myydyn tuotteen tai palvelun tiedot sekä sovitun 

hinnan. Laskun voi olla paperinen tai sähköinen. Laskun tulee täyttää arvonlisäverolain 

vaatimukset. [24] 

5.9 Asiakkaat 

Jotta yritys voi menestyä, on sillä oltava tyytyväinen asiakaskunta. Asiakkaitani voisivat 

olla kaupungit, kunnat, yksityiset yritykset ja yksityiset ihmiset. Alkuun aion tavoittaa yri-

tyksiä soittamalla ja lähettämällä sähköpostia. Jos joku on kiinnostunut palveluistani, niin 

menen käymään ja sopimaan asioista kasvotusten. 

6 Yrittäjän vakuutukset 

Vakuutuksia pitää olla erilaisia, osa on lakisääteisiä ja osa vapaaehtoisia. Minun yrityk-

seni tapauksessa olisi hyvä olla hyvät vastuuvakuutukset, jos jokin menee pieleen.  

6.1 Lakisääteiset vakuutukset 

Yrittäjän on otettava itselleen yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Jos yrittäjä palkkaa työnte-

kijöitä, heidät pitää vakuuttaa työntekijän eläkelain (TyEL) ja tapaturmavakuutuslain mu-
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kaisesti. Tällaisia vakuutuksia ovat: eläkevakuutukset, ryhmähenkivakuutukset, ryhmä-

tapaturmavakuutukset ja työttömyysvakuutukset. YEL-maksu on verotuksessa koko-

naan vähennyskelpoista. Jos aloitat yrittäjyyden ensimmäistä kertaa, saat YEL-mak-

susta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajan. [7] 

6.2 Vapaaehtoiset vakuutukset 

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi yrittäjän on otettava lisä vakuutuksia, joilla hän turvaa 

mm. omaisuuttaan. Tällaisia vapaaehtoisia vakuutuksia ovat: yrittäjän tapaturmavakuu-

tus, henkivakuutus, sairauskuluvakuutus, omaisuusvakuutukset, keskeytysvakuutukset, 

vastuuvakuutukset, oikeusturvavakuutus ja ajoneuvovakuutukset. Lisäksi yrittäjä voi ot-

taa henkilöstöään varten henkivakuutuksen, vapaaehtoisen eläke-, sairauskulu-, vapaa-

ajan tapaturma-, täysajan tapaturma- ja matkavakuutuksen. [7] 

7 Tarvittava laitteisto ja ohjelmat 

Yrityksen alkuvaiheessa tarjoaisin mittauspalveluja ja ehkä myöhemmin kokemuksen 

karttuessa myös suunnittelupalveluita. Yritykseni tarjoaisi infra-, rakennus- ja kartoitus-

mittauksia. Laitteistoksi ostaisin takymetrin ja gps-laitteen. Tätä insinöörityötäni varten 

pyysin Leicalta, Trimbleltä ja Topgeolta tarjoukset takymetri- ja gps-kalustosta, mutta yk-

sikään yritys ei vastannut sähköpostiini.  

Pyysin Trimbleltä nykyisen työpaikkani nimiin tarjouksen uudesta ja vanhasta takymet-

ristä. Tarjoukset ovat tämän työn lopussa liitteessä 1. Uuden takymetripaketin hinta oli 

26 800€ ja vastaavasti käytetyn hinta oli 15 400€. Paketti sisälsi Trimblen S6-takymetrin 

varusteineen, maastotietokoneen, tielinjaohjelmiston ja Trimble Business Center Base -

ohjelmiston. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Trimblen tapauksessa unohdin pyytää 

tarjouksen gps- ja takymetrikalustosta. Trimblen tarjoukset ovat liitteenä 2 ja 3. 

Kävin viime vuonna Paikkatietomarkkinoilla ja siellä juttelin Leican edustajien kanssa in-

sinöörityöstäni ja mahdollisuudesta saada tarjous uudesta ja käytetystä gps- ja takymetri 

kalustosta insinöörityötäni varten. Sain Leicalta tarjouksen uudesta kalustosta ja tarjous 

on tämän työn liitteenä 4. Uuden gps- ja takymetrikaluston hinnaksi tuli tarjouksen mu-

kaan 29 900 € (alv 0 %). Paketti sisältää kaikki tarvittavat varusteet, laitteet ja ohjelmistot. 
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Näitä Leican ja Trimblen tarjouksissaan antamia lukemia ei voi vertailla suoraan, koska 

Trimblen hintaan ei sisälly gps-kalustoa. Minut kuitenkin yllätti Leican hinta, miten se voi 

olla niin edullinen Trimbleen nähden. Tässä insinöörityössäni olen siis käyttänyt kaikkien 

laskelmien pohjana Leican antamaa tarjousta. 

Yritykseni tarvitsee aineistojen käsittelyyn vielä kaksi ohjelmaa, joita ovat 3D-Win ja Au-

toCAD. 3D-Win on kotimainen maastomittaustiedon käsittelyyn ja tuottamiseen tarkoi-

tettu ohjelmisto. 3D-Win lisenssi maksaa useita satoja euroja vuodessa, mutta tarkkaa 

tietoa en löytänyt. AutoCAD taas on enemmänkin suunnittelijalle tarkoitettu ohjelma, 

mutta itse käytän sitä tarketietojen piirtämiseen. Tarketiedolla tarkoitetaan esim. raken-

netun kaivon mittaustietoa. AutoCAD sopii paremmin viivojen yhdistelyyn kuin 3D-Win. 

Minulle riittäisi AutoCADin kevyt versio, jonka 3 vuoden lisenssi maksaa 1 080 € (sisältää 

alv). Näiden ohjelmistojen pyörittämiseen tarvitaan myös tietokone, jossa on paljon muis-

tia ja tehoa. [25; 26.] 

8 Rakentaminen 

Infrarakentamiseen kuuluvat väylien ja teknisten verkostojen lisäksi rakennusten perus-

tus-, pohjanrakennus- ja pihatyöt sekä maanalaiset rakenteet, kuten pysäköintihallit.  

Tällä hetkellä esim. Hämeenlinnassa ei rakenneta juurikaan mitään. Pääkaupunkiseu-

dulla taas rakennetaan paljon. Kuvasta 3 voimme päätellä, että kaikki rakentaminen on 

ollut vuodesta 2011 laskusuhdanteista, mutta viime vuoden aikana se on kääntynyt nou-

suun. Olisiko tässä nähtävissä pikkuhiljaa laman loppuminen? 
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Kuva 3. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 1996–2016 [27]. 

 

9 Markkinointi 

Ensimmäisenä pitäisi suunnitella oma logo, koska logo helpottaa asiakkaita erottamaan 

yritykset toisistaan. Kuvassa 4 on netistä löytämäni ohjelman avulla tehty logo. Logo on 

vain esimerkki siitä, millainen se voisi olla. Kyseinen logo tuskin tulee olemaan lopullinen, 

jos joskus perustan yrityksen.  

Kuva 4. Yrityksen logo [28] 
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Seuraavaksi pitäisi miettiä, miten markkinoin aloittavaa yritystä, sillä eihän pieni yritys 

voi laittaa markkinointiin paljoakaan rahaa kiinni. Helpointa olisi varmaan luoda omat 

nettisivut jollakin kotisivukoneella. Käyntikortit ovat myös aika edullisia, joten niitä voisi 

teetättää muutaman sata kappaletta. Yrityksen nimellä varustetut kynät ovat myös aika 

edullisia. Messuilla on hyvä käydä esittelemässä itseään, jotta yrityksen nimi ja logo tu-

levat tutuiksi. Lehteen voisi myös laittaa pari kertaa vuodessa mainoksen, jotta saisin 

näkyvyyttä. Jos saan suunniteltua hyvän logon, haluan sen myös autoni kylkeen, koska 

se on hyvää mainostilaa. 

Asiakkaiden tavoittaminen käy varmaan helpoiten soittamalla heille ja kysymällä mittauk-

sien tarvetta. Jos asiakas kiinnostuu yrityksestäni, niin sovin tapaamisen.  

Taulukossa 5 on pieni laskelma ensimmäisen vuoden markkinoinnin kuluista. Laskel-

massa on huomioitu nettisivut, käyntikortit, mainonta lehdessä, mainos kynät ja messu 

paikka kaksi kertaa vuodessa. Messupaikat olisivat yrityksen kotipaikkakunnalla Hä-

meenlinnassa järjestettävät Elomessut ja Paikkatietomarkkinat Helsingissä.  

Paikkatietomarkkinapaikka on todella kallis, joten ensimmäisenä vuonna sen saattaa 

joutua jättämään väliin, jos rahat loppuvat kesken. Aluksi teen yksin töitä, joten messuille 

pääseminen voi olla hankalaa, koska töissäkin pitäisi olla.  
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Taulukko 5. Markkinoinnin hinta laskelma 

Kotisivukoneen nettisivut 17,90 €/kk 

Vistaprint-yrityksen 500 käyntikorttia 20,40 € 

Hämeen Sanomien tekstisivun alareu-

nassa 254*88 mm:n kokoinen mainos 2 

kertaa vuodessa 

 

2 800 € 

Vistaprint yrityksen kuulakärkikynä 100 

kpl 

313,99 € 

Paikkatietomarkkinoilta 20 m²:n messu-

paikka 

3 695,20 € 

Elomessualueella 20 m²:n messupaikka 475,00 € 

Ensimmäisen vuoden aikana tulisi kuluja yhteensä 7 519,39 €.  

10 Yrityksen perustaminen Viroon 

Tutkin myös, miten voisin perustaa yrityksen Viroon, mutta kuitenkin toimia Suomessa. 

Paljonko tarvitsee maksaa veroja? Virossa yrityksen ei tarvitse maksaa tekemästään 

voitosta veroja toisin kuin meillä täällä Suomessa. Veroa maksetaan vain, jos yritykset 

jakavat voittonsa ulos, eivätkä sijoita investointeihin.  

10.1 Tietoa Virosta 

Viron talous kasvoi voimakkaasti 1990-luvun puolestavälistä vuoteen 2007 asti, jolloin 

maailmanlaajuinen talouskriisi iski Viroon. Vuodesta 2010 asti Viron talous on ollut kas-

vussa. Viro otti vuonna 1994 käyttöön tasaveron. Vuoden 2015 alusta tulovero on ollut 

20 %. Vuonna 1994 tulovero oli 26 % eli se on laskenut 6 % tähän päivään mennessä.  
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Virossa yritykset maksavat yritysveroa vasta, kun yrityksen voittoa jaetaan. Yritysten tu-

lovero on myös 20 % ja se maksetaan, kun yhtiö maksaa osakkeen omistajille osinkoja. 

Virossa asuminen on paljon halvempaa, vaikka euron myötä sielläkin hintataso on nous-

sut. Polttoaine on huomattavasti halvempaa ja uusien autojen hinnat ovat alhaisemmat 

kuin Suomessa. Tulovero on kaikilla 20 %. Ennen EU:n talouskriisiä hallituksen tavoit-

teena oli laskea se 12 prosenttiin. Virossa ei ole ollenkaan perintöveroa. Auton hankin-

tahinnasta maksetaan arvonlisäveroa, mutta Virossa ei ole ollenkaan vuosittaista käyt-

tömaksua tai käyttövoimamaksua/ dieselveroa. Perusarvonlisäverokanta on 20 prosent-

tia. [29; 30.] 

10.2 E-kansalaisuus 

Viro oli ensimmäinen maa, joka otti käyttöön e-kansalaisuuden vuoden 2014 lopussa. E-

kansalainen on niin sanotusti virtuaalinen kansalainen. E-kansalaisuutta voi hakea kuka 

vain. Sillä ei kuitenkaan saa Viron kansalaisen oikeuksia ja velvollisuuksia, mutta e-kan-

salaisena saat henkilötunnuksen, avata pankkitilin, perustaa yrityksen. Henkilötunnuk-

sella voit käyttää sähköisiä palveluja. 

E-kansalaiseksi haetaan täyttämällä hakemus netissä. Hakemuksen täyttämisen yhtey-

dessä maksat 50 euroa. Hyväksymisen jälkeen saat sirukortin. Viron tavoitteena on 

saada ainakin 10 miljoonaa e-kansalaista vuoteen 2025 mennessä. [31; 32.] 

10.3 Viron yhtiömuodot 

Virossa yhtiömuodot eroavat hyvin vähän suomalaisista. Niitä ovat toiminimi, avoin yhtiö, 

kommandiittiyhtiö, voittoa tavoitteleva osuuskunta, rajavastuuyhtiö sekä osakeyhtiö tai 

julkinen osakeyhtiö. Alla kerron vähän tarkemmin rajavastuuyhtiöstä ja osakeyhtiöstä.  

10.3.1 Rajavastuuyhtiö 

Rajavastuuyhtiö on helppo ja edullinen hallita. Rajavastuuyhtiö on Virossa yleisin ja suo-

situin yhtiömuoto. Suomen laki ei tunne kyseistä yhtiömuotoa. Yhtiön perustaminen ja 

päätöksenteko ovat yksinkertaisempaa kuin osakeyhtiössä. Vastuu rajoittuu vain yhtiöön 
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sijoittamaasi osuuteen. Minimi osuuspääoma yritystä perustettaessa on oltava 2 500 eu-

roa. Yhtiön perustajia voi olla yksi tai useampi. Yhtiö perustetaan osakkaiden välisellä 

sopimuksella. Rajavastuuyhtiöllä on kaksi pakollista toimielintä, joita ovat osakkaiden 

kokous ja hallitus. Yhtiössä ei ole osakkeita vaan osakkailla on omistuksen mukainen 

osuus yhtiöstä. [33] 

10.3.2 Osakeyhtiö 

Osakeyhtiö vastaa pääosin suomalaista osakeyhtiötä. Osakeyhtiöllä on velvollisuus re-

kisteröidä osakkeet arvo-osuusrekisteriin, pakollinen hallintoneuvosto yhtiön koosta riip-

pumatta, toiminnan julkisuus ja raportointivelvollisuus sekä minimiosakepääoma on ol-

tava 25 000 euroa. Osakeyhtiöllä täytyy olla kolme toimielintä, jotka ovat yhtiökokous, 

hallitus ja hallintoneuvosto. Osakeyhtiö muotoa Virossa käyttää vain suuret yritykset. Ti-

lintarkastus on osakeyhtiössä pakollista. [33] 

10.4 Yritys Viroon 

Jos perustaisin yrityksen Viroon, niin se olisi rajavastuuyhtiö, sillä se vastaa Suomen 

osakeyhtiötä. Yritystä ei kuitenkaan voi perustaa Viroon ja toimia Suomessa, koska verot 

pitää maksaa siihen maahan, jossa toiminta tapahtuu ja missä omistajat asuvat. Jos 

Suomessa on yrityksen kiinteä toimipaikka, niin sen tulot verotetaan Suomessa. Yritys 

on myös tässä tapauksessa arvonlisäverovelvollinen Suomessa harjoittamastaan liike-

toiminnasta. Ulkomaalaisten yritysten, joilla on kiinteä toimipaikka Suomessa, on myös 

rekisteröidyttävä verohallinnon työantajarekisteriin. 

Jos siis haluaisin perustaa yrityksen Viroon, minun olisi muutettava sinne. Vaihtoehtona 

on toki muuttaa Viroon, jossa asuminen on paljon halvempaa. Yritys voisi myös toimia 

osittain Virossa. 
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Netissä on helppo perustaa yritys Viroon, sillä erilaiset yritykset myyvät valmis yrityksiä 

pienellä rahalla. Välttämättä ei tarvitse ollenkaan käydä Virossa, vaan kaikki perustami-

seen liittyvät asiat hoidetaan valtakirjalla, joita ovat: 

 pankkitili ja pankkitunnukset 

 yrityksen osoite ja kirjanpito 

 yritys sinun omistukseesi. 

Vaikka yritykseni voisi olla virolainen ja toimia Suomessa, olisiko se moraalisesti oikein? 

Käyttäisin Suomen palveluita, mutta en maksaisi veroja Suomeen. Suomen verotus ei 

vain ole kovin yrittäjäystävällinen. Jos päättäjät ottaisivat Virosta mallia, ehkä saisimme 

Suomen taas nousuun.  

Suomessa voisi jättää yritysten voiton verotuksen pois, vaikka se saattaa olla suuri tulon 

lähde tällä hetkellä, mutta voisimmeko voittaa jotain jättämällä sen pois? Ainakin yrityk-

set voisivat keskittyä kasvuun, eikä tarvitsisi miettiä veroja koko ajan. Yritykset eivät 

myöskään ehkä karkaisi ulkomaille ja kierrättäisi verojaan ulkomailla olevien holding-yh-

tiöiden kautta. 

Holding-yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, joka omistaa osan toisesta yhtiöstä tai kokonaisuu-

den. Holding-yhtiöitä käytetään yleisesti verosuunnitteluun. Järkevintä minulle olisi pe-

rustaa yritys Suomeen ja Viroon. Viron yhtiö voisi myydä Suomen yhtiölle markkinointi-

palveluja tai vuokrata työkaluja. Kun siis Suomen yritykseni maksaa Viron yritykselle 

työstä tai tarvikkeista, Viron yritykseni ei maksa veroja Suomeen, koska se vain toimittaa 

tavaraa tai palvelua. Virolaisella yhtiöllä kannattaisi olla virolainen omistaja, jotta Suo-

men verottaja ei kiinnittäisi huomiota tällaiseen toimintaan. Verosuunnittelu on Suomen 

lain mukaan laillista. 

Jos perustan yrityksen viroon ja toimin sekä asun Suomessa (ns. postilaatikkoyritys), 

voin olla varma, että jään siitä jossain vaiheessa kiinni ja saan maksaa suuret summat 

veroja Suomeen. En siis missään nimessä kehota kokeilemaan.  [34; 35; 36.]  
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11 Liiketoimintasuunnitelma Mitta Salminen Oy 

Tein tämän työn liitteeksi liiketoimintasuunnitelman ja haluan nostaa sieltä esiin rahoi-

tus-, kannattavuus- ja myyntilaskelmat sekä 3 vuoden tulossuunnitelman.  

11.1 Rahoituslaskelma 

Aloitetaan rahoituslaskelmasta, joka on kuvassa 5. Rahan tarpeeksi on laskettu yh-

teensä 59 100 €. Käyttöpääoma on laskettu 3 kuukaudelle, jonka jälkeen yrityksen olisi 

alettava tuottaa, jotta saisin nostettua palkkaa. Rahaa näiden investointien ja käyttöpää-

oman kattamiseen tarvitaan vähintään 59 100 €. Omana pääomana olen laittanut tuo-

tantovälineisiin oman autoni, jonka arvo on noin 7 000 €.  

Kuva 5. Rahoituslaskelma Mitta Salminen Oy. 
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11.2 Kannattavuuslaskelma 

Kannattavuuslaskelmassa on asetettu yritykselle tavoitetulos, johon pyritään. Käyttökate 

muodostuu tuloksesta, lainan lyhennyksistä ja veroista. Käyttökatteeksi saadaan tällä 

kaavalla 48 700 € vuodessa. Kiinteitä kuluja on arvioitu 48 450 € vuodessa. Olen aset-

tanut itselleni palkaksi 2 000 € kuukaudessa, mutta alkuun en varmaankaan pysty mak-

samaan itselleni niin paljoa. Kun käyttökate ja kiinteät kulut sekä verot lasketaan yhteen, 

saadaan kokonaismyynti/ -laskutustarve, joka on 120 468 €. Tämä summa pitäisi siis 

saada katettua myynnillä.  

Kuva 6. Kannattavuuslaskelma Mitta Salminen Oy. 
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11.3 Myyntilaskelma 

Myyntiä pitäisi siis saada 120 468 €, jotta voisin maksaa itselleni 2000 € palkkaa, lainan 

lyhennykset, laskut ja yritykseni jäisi 30 000 € voitolle. Kuvassa 7 on esitetty arvioitu 

myynti. Tuotteina minulla on siis infra- ja rakennusmittaukset. Tuotteiden kuluihin on las-

kettu vain tuotekohtaiset kulut. Kiinteät kulut on esitetty jo osana kannattavuuslaskel-

maa. Kannattavuuslaskelmasta saimme kuukausilaskutustavoitteeksi 8 832 €. Kuvan 7 

mukaan myyntikatetta kertyisi kuukaudessa 9 800 €, jolloin yritykseni jäisi 968 € voitolle 

kuukaudessa. Myyntikatetarpeen ja myyntikatteen erotus olisi hyvä olla < 80 %, mutta 

nyt tässä laskelmassani pääsin 90 %: iin. 

Kuva 7. Myynti Mitta Salminen Oy. 
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11.4 3 vuoden tulossuunnitelma 

Kuvassa 8 on vielä esitetty 3 vuoden tulossuunnitelma, joka näyttää hyvin positiiviselta. 

Ensimmäisen vuoden tulos olisi siis 49 880 €, kun tavoitteenahan oli 30 000 €. Tämä 

liiketoimintasuunnitelma on ehkä luotu vähän liiankin positiiviseksi, koska tulos on noin-

kin suuri. Kolmantena vuotena tulos olisi jo 74 399 €, jos tämä tulos toteutuisi, voisin 

harkita palkkaavani työntekijän. Tähän tulokseen päästäkseni minun on tehtävä töitä pal-

jon ja saatava asiakkaita. 

 

Kuva 8. 3 vuoden tulossuunnitelma Mitta Salminen Oy. 

12 Yhteenveto 

Olen siis miettinyt jossain vaiheessa perustaa yrityksen ja valitsin yhtiömuodoksi osake-

yhtiön. Maanmittausalan yrityksen perustamiseen tarvitaan paljon rahaa, kun jo pelkkä 

gps- ja takymetrikalusto maksaa 30 000–40 000 € (alv 0 %). Pankit haluavat yleensä 

vähintään 20 %:n omarahoitusosuuden. Minun tapauksessani, jos otan 40 000 € lainaa 

pankista, omaa rahaa pitäisi olla vähintään 8000 € + 2500 € osakepääomaa.  
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Pelkällä kalustolla ei tee mitään, tarvitaan myös ohjelmistot aineistojen käsittelyyn. Yri-

tystä perustaessani tarvitsen 3D-Win-ohjelmiston sekä AutoCAD-ohjelman. Ohjelmisto-

jen lisäksi tarvitaan tietokone. Nämä yhteensä ovat n. 5 000 €.  

Yrityksen perustaminen pelkästään Viroon ei ole järkevää, koska en halua muuttaa Vi-

roon enkä osaa Viron kieltä. Virossa saattaisi toki olla kysyntää mittausyritykselle, mutta 

en haluaisi työskennellä pelkästään Virossa.  

Insinöörityöni on mielestäni onnistunut, sillä olen saanut itselleni realistisen kuvan siitä, 

minkälaista yrittäminen on Suomessa ja millaista se voisi olla Virossa. Mielestäni päät-

täjien pitäisi tehdä jotain Suomen yritysverotukselle, jotta kaikki yritykset eivät karkaa 

ulkomaille.  

 



28 

  

Lähteet 

1 Yrittäjä internetsivut. 2016. Verkkodokumentti. <http://xn--yrittj-fuab.net/> Luettu 
26.3.2016 

2 BKT asukasta kohti. 2016. Verkkodokumentti. Findikaattori. <http://www.findi-
kaattori.fi/fi/2> Luettu 26.3.2016 

3 Työvoimatutkimus. 2016. Verkkodokumentti. Tilastokeskus. 
<http://www.stat.fi/til/tyti/2016/02/tyti_2016_02_2016-03-22_tie_001_fi.html> Lu-
ettu 13.9.2015 

4 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, 1.vuosineljännes. 2015. Verkkodokumentti. 
Tilastokeskus. <http://tilastokeskus.fi/til/aly/2015/01/aly_2015_01_2015-07-
24_tie_001_fi.html> Luettu 11.10.2015 

5 Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä. 2015. Verkkodokumentti. Patentti- ja re-
kisterihallitus. <https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/lkm.html> Luettu 
13.9.2015 

6 Aputoiminimet. 2016. Verkkodokumentti. Patentti- rekisterihallitus. 
<http://www.stat.fi/til/aly/2015/01/aly_2015_01_2015-07-24_tie_001_fi.html> Lu-
ettu 26.3.2016 

7 Perustamisopas alkavalle yrittäjälle. 2015. Verkkodokumentti. Uusyrityskeskuk-
set. <http://www.ensimetri.fi/uploads/L00002242_SUK_opas_2015_web.pdf > 
Luettu 13.9.2015 

8 Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja. 2015. Verkkodokumentti. Yrittäjät. 
<http://www.yrittajat.fi/fi-FI/minustakoyrittaja/perustamistoimet/elinkeinonharjoit-
taja/ > Luettu 6.6.2015 

9 Ennakkovero-uusi yrittäjä. 2015. Verkkodokumentti. Vero. <https://www.vero.fi/fi-
FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Perustaminen/En-
nakkovero__uusi_yrittaja(34734)> Luettu 13.9.2015 

10 Leasing. 2016. Verkkodokumentti. Wikipedia. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Lea-
sing> Luettu 26.3.2016. 

11 Lainalaskin. 2016. Verkkodokumentti. Nordea. <http://www.nordea.fi/yritysasiak-
kaat/rahoitus/investoinnit/lainalaskin.html> Luettu 26.3.2016 

12 Alv:n muutos. Internetsivu. Uudenaika <www.uudenaika.fi> Luettu 13.9.2016 

13 Finnvera-laina. 2016. Verkkodokumentti. Finnvera. <https://www.finnvera.fi/Tuot-
teet/Lainat/Finnvera-laina> Luettu 26.3.2016 

http://yrittäjä.net/
http://www.findikaattori.fi/fi/2
http://www.findikaattori.fi/fi/2
http://www.stat.fi/til/tyti/2016/02/tyti_2016_02_2016-03-22_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/aly/2015/01/aly_2015_01_2015-07-24_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/aly/2015/01/aly_2015_01_2015-07-24_tie_001_fi.html
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/lkm.html
http://www.stat.fi/til/aly/2015/01/aly_2015_01_2015-07-24_tie_001_fi.html
http://www.ensimetri.fi/uploads/L00002242_SUK_opas_2015_web.pdf
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/minustakoyrittaja/perustamistoimet/elinkeinonharjoittaja/
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/minustakoyrittaja/perustamistoimet/elinkeinonharjoittaja/
https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Perustaminen/Ennakkovero__uusi_yrittaja(34734)
https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Perustaminen/Ennakkovero__uusi_yrittaja(34734)
https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Perustaminen/Ennakkovero__uusi_yrittaja(34734)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leasing
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leasing
http://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/rahoitus/investoinnit/lainalaskin.html
http://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/rahoitus/investoinnit/lainalaskin.html


29 

  

14 Starttiraha-aloittavan yrittäjän tuki. 2016. Verkkodokumentti. TE-palvelut. 
<http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/start-
tiraha/index.html> Luettu 26.3.2016 

15 Kirjanpitolaki 2016- analysoi ja dokumentoi muutokset hyvissä ajoin. 2016. Verk-
kodokumentti. Suomen tilintarkastajat. <http://www.suomentilintarkasta-
jat.fi/blogi/st-akatemia/kirjanpitolaki-2016-analysoi-ja-dokumentoi-muutokset-hy-
vissa-ajoin> Luettu 28.3.2016 

16 Hakonen Marika, Roos Miia. 2014. Taloushallinnon taitajaksi. Sanoma Pro Oy. 
Helsinki. Luettu 20.10.2015 

17 Arvonlisäverotus. 2016. Verkkodokumentti. Vero. <http://www.vero.fi/fi-FI/Yri-
tys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Arvonlisaverotus> Luettu 
25.3.2016 

18 Kausiveroilmoituksen antaminen. 2016. Verkkodokumentti. Vero. 
<https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Kausiveroilmoitus> Luettu 
25.3.2016 

19 Kehut: Hallitus ratkaisee pienyrittäjien ongelman – verot pitänyt maksaa ennen 
rahojen tuloa. 2016. Verkkodokumentti. Kauppalehti. <http://www.uusisuomi.fi/ko-
timaa/82378-kehut-hallitus-ratkaisee-pienyrittajien-ongelman-verot-pitanyt-mak-
saa-ennen-rahojen> Luettu 13.9.2015 

20 Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus. 2016. Verkkodokumentti. Ra-
kennusteollisuus. <https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Harmaan-ta-
louden-torjunta/Kaannetty-arvonlisaverovelvollisuus/> Luettu 9.4.2016  

21 Urakoitsijat. 2016. Verkkodokumentti. Käännetty arvonlisävero. 
<http://www.kaanteinenarvonlisavero.fi/urakoitsijat/> Luettu 9.4.2016 

22 Tuloverotus- osakeyhtiö ja osuuskunta. 2015. Verkkodokumentti. Vero. 
<https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Osakeyhtio_ja_osuus-
kunta/Tuloverotus> Luettu 13.9.2015  

23 Ennakkovero- osakeyhtiö ja osuuskunta. 2015. Verkkodokumentti. Vero. 
<https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Osakeyhtio_ja_osuus-
kunta/Ennakkovero> Luettu 25.3.2016 

24 Lasku. 2015. Verkkodokumentti. Suomen perintätoimisto Oy. <https://www.suo-
menpt.fi/lasku/> Luettu 13.9.2015  

25 3D-system. 2016. Verkkodokumentti. 3D-system. <http://www.3d-system.fi/in-
dex.php/etusivu> Luettu 27.3.2016 

http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
http://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/st-akatemia/kirjanpitolaki-2016-analysoi-ja-dokumentoi-muutokset-hyvissa-ajoin
http://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/st-akatemia/kirjanpitolaki-2016-analysoi-ja-dokumentoi-muutokset-hyvissa-ajoin
http://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/st-akatemia/kirjanpitolaki-2016-analysoi-ja-dokumentoi-muutokset-hyvissa-ajoin
http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Arvonlisaverotus
http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Arvonlisaverotus
https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Kausiveroilmoitus
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/82378-kehut-hallitus-ratkaisee-pienyrittajien-ongelman-verot-pitanyt-maksaa-ennen-rahojen
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/82378-kehut-hallitus-ratkaisee-pienyrittajien-ongelman-verot-pitanyt-maksaa-ennen-rahojen
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/82378-kehut-hallitus-ratkaisee-pienyrittajien-ongelman-verot-pitanyt-maksaa-ennen-rahojen
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Harmaan-talouden-torjunta/Kaannetty-arvonlisaverovelvollisuus/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Harmaan-talouden-torjunta/Kaannetty-arvonlisaverovelvollisuus/
http://www.kaanteinenarvonlisavero.fi/urakoitsijat/
http://www.3d-system.fi/index.php/etusivu
http://www.3d-system.fi/index.php/etusivu


30 

  

26 AutoCAD LT. 2016. Verkkodokumentti. AUTODESK. <http://www.autodesk.fi/pro-
ducts/autocad-lt/subscribe> Luettu 27.3.2016 

27 Rakentaminen, uudisrakentamisen volyymi-indeksi 1996–2016. 2016. Verkko-
dokumentti. <http://www.findikaattori.fi/fi/59> Luettu 27.3.2016 

28 FreeLogoServices.com. 2016. Verkkodokumentti. FreeLogoServices.com. 
<http://www.freelogoservices.com/fi?utm_source=google_search&utm_cam-
paign=finland&utm_medium=cpc&utm_term=finnish&utm_content=b_lo-
gon_teko_ohjelma&gclid=Cj0KEQjwid63BRCswIGqyOubtrUBEiQAvTol0Wj3m0u
sZphCNn_u2wo149knOBErlzjDE50wy4fkQlIaAnNm8P8HAQ> Luettu 13.9.2015 

29 Viron talous. 2015. Verkkodokumentti. Wikipedia. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Vi-
ron_talous> Luettu 19.9.2015 

30 Viro. 2015. Verkkodokumentti. Wikipedia. < http://maastamuutto.fi/wiki/Viro> Lu-
ettu 19.9.2015 

31 Viron e-kansalaisuuden haku alkoi- myös suomalainen voi anoa. 2015. Verkko-
dokumentti. <http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/2015-05-13/Viron-e-kansalaisuuden-
haku-alkoi---my%C3%B6s-suomalainen-voi-anoa-3221687.html> Luettu 
19.9.2015  

32 Estonian e-Residency.2015. Verkkodokumentti. e-Estonia.com. <https://e-esto-
nia.com/e-residents/about/> Luettu 19.9.2015 

33 Pia-Marja Kunnari. Yrityksen perustaminen Viroon-opas alkavalle yrittäjälle. 
2012. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. <https://publicati-
ons.theseus.fi/bitstream/handle/10024/46926/Opinnaytetyo_%20Pia-
Marja%20Kunnari.pdf?sequence=1> Luettu 19.9.2015 

34 Ulkomainen yritys Suomessa. 2015. Verkkodokumentti. Vero. 
<http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Ulkomainen_yritys_Suo-
messa> Luettu 19.9.2015 

35 Virolaisen yhtiön perustaminen ja operointi. 2015. Verkkojulkaisu. Comistar. 
<https://comistar.leadpages.co/ebook/> Luettu 19.9.2015 

36 Maal Mikk. 2015–2016. Comistar. Sähköpostiviestit syksy 2015–kevät 2016. 

 

http://www.autodesk.fi/products/autocad-lt/subscribe
http://www.autodesk.fi/products/autocad-lt/subscribe


Liite 1 

  1 (11) 

 

  

 

 

 

 



Liite 1 

  2 (11) 

 

  

  



Liite 1 

  3 (11) 

 

  

  



Liite 1 

  4 (11) 

 

  

 

 

 



Liite 1 

  5 (11) 

 

  

 

 

  



Liite 1 

  6 (11) 

 

  

 

  



Liite 1 

  7 (11) 

 

  

 

  



Liite 1 

  8 (11) 

 

  

 

  



Liite 1 

  9 (11) 

 

  

 

  



Liite 1 

  10 (11) 

 

  

 

  



Liite 1 

  11 (11) 

 

  



Liite 2 

  1 (5) 

 

  

 

  



Liite 2 

  2 (5) 

 

  

 

  



Liite 2 

  3 (5) 

 

  

 

  



Liite 2 

  4 (5) 

 

  

 

  



Liite 2 

  5 (5) 

 

  



Liite 3 

  1 (4) 

 

  

 

  



Liite 3 

  2 (4) 

 

  

 

  



Liite 3 

  3 (4) 

 

  

 

  



Liite 3 

  4 (4) 

 

  



Liite 4 

  1 (9) 

 

  

 

  



Liite 4 

  2 (9) 

 

  

 

  



Liite 4 

  3 (9) 

 

  

 

  



Liite 4 

  4 (9) 

 

  

 

  



Liite 4 

  5 (9) 

 

  

 

  



Liite 4 

  6 (9) 

 

  

 

  



Liite 4 

  7 (9) 

 

  

 

  



Liite 4 

  8 (9) 

 

  

 

  



Liite 4 

  9 (9) 

 

  

 


